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1. Årsmøtet i NOF avd. Buskerud 22. september 2021 

Det planlagte årsmøtet våren 2021 ble nok en gang utsatt pga. koronapandemien. Det utsatte års-

møtet ble avholdt i Haug menighetssenter ved Hokksund 22. september 2021 kl.18:30-20:00. Det 

var 10 personer til stede derav 2 digitalt via Teams. 

Årsmøtet ble avholdt før årsmøtet i hovedforeningen 9. oktober der det ble besluttet å endre navnet 

på foreningen til BirdLife Norge. Det gamle navnet Norsk Ornitologisk Forening avd. Buskerud vil 

derfor bli brukt i denne årsmeldinger i saker som gjelder tidspunkter før 09.10.21. 

Saksliste  

1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps. 

2. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden.  

3. Godkjenning av årsmelding for 2020. 

4. Godkjenning av årsregnskap for 2020 og budsjett for 2021. 

5. Fastsettelse av lokalt tillegg i kontingenten 2022. 

6. Arbeidsplan for 2021. 

7. Valg av styre i NOF avd. Buskerud. 

8. Kontingentandeler - ny fordelingsnøkkel mellom avdeling og lokallag. 

9. Lokale NOF-kontakter i kommunene – forslag til organisasjonsendring. 

10. Innkomne forslag (ingen). 

Referat fra årsmøtet er publisert på Birdlife-hjemmesiden til BirdLife Norge avd. Buskerud og på 

hjemmesiden nofbuskerud.net.  

2. Tillitsvalgte etter årsmøtet 22.09.2021 

Styrets forslag til kandidater på valg i 2021 ble godkjent. Det nye styret består av følgende 

medlemmer og ansvarsområder etter at det nye styret hadde konstituert seg: 

         På valg 

Leder:     Steinar Stueflotten  2022 

Kasserer:    Lars Dolmen   2022 

Styremedlem og naturvernkontakt: Marius von Glahn  2022 

Styremedlem og medlemsansvarlig: Jens Tøndel Fossum  2023 

Styremedlem:    Rolf E. Andersen  2023 

Styremedlem:    Eirik Kristoffersen  2023 

Vararepresentant:   Melvin Åsum   2022 

Revisor:    Per Øystein Klunderud 2023 

Tidligere vararepresentant Jens Tøndel Fossum ble valgt inn som nytt styremedlem etter Merete 

Wiken Dees som ikke ønsket gjenvalg. Merete ble takket av årsmøtet for sin innsats som styre-

medlem og medlemsansvarlig for fylkesavdelingen gjennom 6 år. 

Utnevnte grupper og ansvarspersoner i 2021: 

LRSK: Steinar Stueflotten (sekretær), Torgrim Breiehagen, Anders Hals og Jon Ludvig Hals. 

Web-ansvarlig http://www.nofbuskerud.net/:  Jens Erik Nygård 

IBA-voktere Tyrifjorden våtmarkssystem: Marius von Glahn (hovedkontakt), Frode Munkhaugen 

og Richard Hals Gylseth. 

3. Styremøter  

Det er avholdt tre styremøter på Teams i 2021: 26.05., 26.08. og 06.12. I tillegg har styret hatt 

jevnlig kontakt per epost.  



4 
 

4. Lokallag 

BirdLife Norge avd. Buskerud har to lokallag:  

BirdLife Norge Drammen og omegn lokallag og BirdLife Norge Øvre Eiker lokallag.  

5. Medlemsstatus  

Medlemsantall i BirdLife Norge avd. Buskerud per 31.12.2021: 456 medlemmer, jf. 436 

medlemmer per 31.12.2020, dvs. en netto medlemsøkning på 20 personer (+4,6 %). 

Medlemsantallet fordeler seg som følger: 

• 214 personer er kun medlem i BirdLife Norge avd. Buskerud og ikke i noe lokallag  

• 145 medlemmer i BirdLife Norge Øvre Eiker lokallag 

• 97 medlemmer i BirdLife Norge Drammen og omegn lokallag 

Medlemstallfordelingen ved årsslutt er påvirket av nye regler fra BirdLife Norge sentralt med 

automatisk allokering av medlemmer til lokallag ut fra bostedsadresse. 

6. BirdLife Norges årsmøte på Værnes, Trøndelag 9. oktober 2021 

BirdLife Norges årsmøte, som normalt avholdes i april, måtte også i 2021 utsettes til høsten pga. 

koronapandemien. Årsmøtet ble avholdt på Scandic Hell Hotell, Værnes i Stjørdal fra fredag 8. til 

lørdag 9. oktober. BirdLife Norge avd. Buskerud stilte med en delegat: Steinar Stueflotten. I tillegg 

deltok våre medlemmer Merete Wiken Dees og Anne Sørensen som delegater fra sentralstyret i 

BirdLife Norge. Viktigste sak var sentralstyrets forslag om å endre navn fra Norsk Ornitologisk 

Forening til BirdLife Norge. Etter grundig diskusjon ble navneendringen vedtatt med 46 mot 5 

stemmer. 

7. Årsmelding fra LRSK 2021 

LRSK har i 2021 bestått av: Steinar Stueflotten (sekretær), Torgrim Breiehagen, Anders Hals og 

Jon Ludvig Hals. Anders Hals har bedt seg fritatt fra vervet fra 31.12.21 og er blitt erstattet av 

Vegard Bang Fjeldheim. 

Artsobservasjoner www.artsobservasjoner.no er LRSK sitt saksbehandlingsverktøy for validering 

og godkjenning av funn av sjeldne fugleobservasjoner. Komiteen har ferdigbehandlet 109 saker av 

sjeldne arter fra 2021 som krever beskrivelse og godkjenning. Dette er 28 færre saker enn i 2020. 

Sju saker gjeldende nasjonale sjeldenheter (hvithodespurv, kuhegre, gulbeinsnipe (2), damsnipe og 

østsanger (2)) er blitt oversendt til NSKF for godkjenning. De fem første er godkjent, mens de to 

funnene av østsanger ikke ble godkjent. LRSK har selv underkjent ett funn av svartkråke og ett funn 

av polarsisik fra 2021. 

I 2021 ble det registrert 1347 funn av 130 sjeldne arter pluss tre hybrider (kanadagås x grågås, 

stokkand x stjertand og kvinand x lappfiskand). Dette er samme antall arter og 6 % flere funn enn i 

2020. Det ble påvist fire nye arter for Buskerud: gulbeinsnipe (Lier, Hole), damsnipe (Ringerike), 

kuhegre (Hole, Ringerike) og hvithodespurv (Kongsberg), noe som økte antall godkjente arter totalt 

i nye Buskerud (uten Røyken og Hurum) til 306. I tillegg kommer 16 ikke spontane E-og D-arter i 

2021, derav en ny rømt burfugl (nymfekakadu). Av sjeldne arter ellers i 2021, kan følgende nevnes: 

tundragås, amerikakrikkand, gråstrupedykker, lappspove, svarthalespove, steinvender, polarsnipe, 

fjæreplytt, sotsnipe, sabinemåke, dvergmåke, rovterne, svartterne, fjelljo, islom, gulnebblom, egrett-

hegre, steppehauk, hubro, lappugle, hærfugl, svartkråke, hauksanger, svartrødstjert, svartstrupe, 

sitronerle, dvergspurv og vierspurv. 

Totalt ble det registrert 59.102 observasjoner av 238 arter på Artsobservasjoner i nye Buskerud. 

Dette er 10 % færre observasjoner, og 4 flere arter enn i 2020.  

LRSKs årsrapport «Sjeldne fugler i Buskerud 2020» ble publisert i Buskskvetten 20.08.21. 

http://www.artsobservasjoner.no/
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8. Lokaltidsskriftet Buskskvetten 

Buskskvetten (http://www.nofbuskerud.net/buskskvetten.html) årgang 37 kom ut med 111 sider i 

2021. Dette er 19 sider færre enn i 2020-årgangen. Det ble publisert 4 artikler, noe som er litt 

mindre enn normalt, jf. 6 artikler i 2020: 

• Stueflotten, S. 2021. Sjeldne fugler i Buskerud 2020. Buskskvetten 37, 45 s. 

• Stueflotten, S. 2021. Fugler i Øvre Eiker 2020. Buskskvetten 37, 40 s. 

• Stueflotten, S. 2021. Fiskeørna i Buskerud, Sande og Svelvik 2021. Buskskvetten 37, 12 s. 

• Nygård, J.E. 2021. Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2020. Buskskvetten 37, 14 s.  

Lokaltidsskriftet Buskskvetten har vært nettbasert siden 2004.  

9. Bruk av hjemmesider og sosiale media 

Fylkesavdelinga har to hjemmesider:  

1) BirdLife Buskerud sin offisielle fylkeshjemmeside under Birdlife Norge-hjemmesiden 

(http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/buskerud/). Denne administreres av Steinar 

Stueflotten. 7 nyhetssaker ble publisert i 2021.  

2) BirdLife Buskerud sin egen Web-hjemmeside (http://www.nofbuskerud.net/) som administreres 

av Jens Erik Nygård. 14 nyhetssaker ble publisert i 2021. Siden inneholder et viktig arkiv med 

publiserte artikler i tidsskriftet «Buskskvetten» fra 1977 til 2021 og et viktig arkiv over alle vinner-

bilder i fotokonkurransen «Månedens bilde» fra 2008 til 2021. 

Facebook-siden til BirdLife Norge avd. Buskerud ble opprettet i nov. 2015 

(https://www.facebook.com/BirdLife-Norge-avdeling-Buskerud-416942425171915/). Siden 

brukes primært til informasjon om og lenker til nyheter, arrangementer og aktiviteter generelt, samt 

kommunikasjon med medlemmer og andre fugleinteresserte. Siden administreres av Steinar 

Stueflotten, Marius von Glahn og Lars Dolmen. I 2021 hadde vi 38 innlegg, jamført 40 innlegg i 

2020. Målet er å komme opp i minst 50 innlegg i løpet av 12 måneder. De fire innleggene med 

størst respons (rekkevidde) i 2021 var:  

1. «NOF avd. Buskerud har sendt inn en innsigelse mot utbyggingsplanene på Kjelhovda i 

Hemsedal kommune», publisert 11.02.21 (7823 personer nådd / 353 likerklikk / 21 delinger). 

2. «NOF avd. Buskerud har sendt inn en høringsuttalelse til saken: Kommuneplanens samfunnsdel 

2021-2030 - Høringsutkast i Ringerike kommune», publisert 31.08.21 (7113 personer nådd / 

175 likerklikk / 4 delinger). 

3. «Rapporten "Fugler i Øvre Eiker 2009-2019" er nå tilgjengelig som pdf-fil.», publisert 06.06.21 

(568 personer nådd / 27 likerklikk / 2 delinger). 

Vi nådde totalt sett færre personer med våre innlegg i 2021 enn i 2020. Antall personer som liker 

FB-siden vår økte derimot fra 654 til 1025 personer (+57 %) og antall følgere fra 663 til 1049 

(+58 %) i løpet av året. Økningen var størst i mai og spesielt i løpet av 4. kvartal. Årsaken til denne 

sterke økningen er ikke helt forstått, men er selvfølgelig svært positiv. 60 % av dem som følger 

siden vår er menn. Den største aldersgruppen er de fra 55-64 år. 

I tillegg har vi Facebook gruppen «Fugler i Buskerud» som fokuserer på fugleobservasjoner i 

Buskerud (https://www.facebook.com/groups/448032165325468/). Siden som administreres av 

Vegard Bunes, har nå 1334 medlemmer og er et fint supplement til BirdLife Buskeruds egen 

Facebook-side.  

Andre nett-sider med tilknytning til BirdLife Buskeruds virksomhetsområde, er: 

Hjemmesiden til NOF Drammen og omegn lokallag: http://nofdrammenomegn.blogspot.com/ 

Hjemmesiden til BirdLife Norge Øvre Eiker lokallag: http://nofeiker.blogspot.com/ 

FB-siden til BirdLife Norge Øvre Eiker lokallag: https://www.facebook.com/BirdLifeOvreEiker  

Hjemmesiden til Linnesstranda NR: http://linnesstranda.blogspot.com/  

http://www.nofbuskerud.net/buskskvetten.html
http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/buskerud/
http://www.nofbuskerud.net/
https://www.facebook.com/BirdLife-Norge-avdeling-Buskerud-416942425171915/
https://www.facebook.com/groups/448032165325468/
http://nofdrammenomegn.blogspot.com/
http://nofeiker.blogspot.com/
https://www.facebook.com/BirdLifeOvreEiker
http://linnesstranda.blogspot.com/
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Hjemmesiden til Hallingfugl: https://halldalfugl.blogspot.com/  

Hjemmesiden til Tyrifjorden våtmarkssystem IBA: https://www.facebook.com/Tyrifjorden-

våtmarkssystem-IBA-513613479160037/  

Appen «Fuglealarm Buskerud» på BAND som varsler om sjeldne og interessante observasjoner. 

10. Annen bruk av media 

10.1. Her jakter ørnen ender midt i Hønefoss: – Et sjeldent syn, sier Marius (32) 

Marius von Glahn og Steinar Stueflotten kommenterte i en artikkel i Ringerikes Blad 11.02.21 
en observasjon av en havørn som jaktet ender nedenfor Hønefossen en dag i februar. 

10.2. Et ublidt møte med et vindu kunne endt tragisk: Her slippes hauken fri på Storøya 

En ung hønsehauk som ble skadet etter å ha krasjet i et vindu, ble tatt hånd om av Heidi 
Halvorsen i Dyrebeskyttelsen. Etter rekonvalesensen ble hauken ringmerket og sluppet fri på 
Storøya i Hole. Frode Munkhaugen og Marius von Glahn fra NOF avd. Buskerud deltok på 
frislippet. Artikkel i Ringerikes Blad 27.02.21. 

10.3. Marius og Richard deler en lidenskap: – Vanskelig å beskrive med ord  

Artikkel i Ringerikes Blad 21.03.21 der Marius von Glahn og Richard Hals Gylseth blir 
intervjuet om gledene ved å ha fugler som hobby. Hole og Ringerike fremheves som et særlig 
viktig område med mange arter og rike fugleopplevelser. 

10.4. Nå er den fargerike anda tilbake – la den være i fred 

Oppslag i Drammens Tidende 23.04.21 om mandarinanda som var tilbake i Bacheparken i 

Drammen. Steinar Stueflotten ble intervjuet i artikkelen og uttrykte at mandarinanda ikke 

representerer noe problem selv om den er en fremmed art i norsk fauna. Han oppfordret folk til å la 

den få være i fred. 

10.5. Urbane måker i byrommet 

Den 10.08.21 hadde Martin Eggen og Arild Breistøl fra hovedforeningen et viktig innlegg i 

Drammens Tidende om urbane måker i byrommet. Mye nyttig informasjon om problemstillinger 

knyttet til måker i bymiljøet.  

10.6. Kan dette være barnet til mandarinanda? 

Oppslag i Drammens Tidende 21.09.21 om mandarinanda i Bacheparken i Drammen. Noen mente 

at mandarinandhannen i eklipsedrakt kunne være et hybridavkom til mandarinanda som hadde 

kurtisert en stokkand hunn tidligere på sommeren. Steinar Stueflotten ble intervjuet i artikkelen og 

forklarte myteprosessen til mandarinanda fra praktdrakt om våren til eklipsedrakt om sommeren og 

tilbake til praktdrakt om høsten. 

10.7. Presentasjon av naturvernorganisasjonene tilsluttet FNF 

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Buskerud lagde høsten 2021 en videopresentasjon av de 14 

tilsluttede organisasjonene og deres frivillige arbeid. Videoen er lagt ut på YouTube. Dette som en 

forberedelse til Frivillighetens år 2022. Vår leder Steinar Stueflotten deltok på det første bålmøtet i 

Hamborgstrømskogen i Drammen 26.10.21. 

10.8. Ville dyr på kroken - fiskeutstyr fanger ikke bare fisk 

Dyrebeskyttelsen i Ringerike og Birdlife Buskerud hadde et innlegg i Fiskeribladet 13.12.21 
om problemene som henslengte fiskesnører og fiskekroker har for fuglelivet. Artikkelen ble 
også publisert i Hallingdølen. 

11. Arrangementer i 2021 

Pga. koronapandemien ble møter og arrangementer nokså begrenset i 2021. 

https://halldalfugl.blogspot.com/
https://www.facebook.com/Tyrifjorden-våtmarkssystem-IBA-513613479160037/
https://www.facebook.com/Tyrifjorden-våtmarkssystem-IBA-513613479160037/
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11.1 Nyttårskryss i Oslo og Viken 

I samarbeid med NOF avd. Oslo og Akershus og NOF avd. Østfold arrangerte NOF avd. Buskerud 

et nyttårsrally 1.-3. januar 2021. Vinneren i Buskerud ble Steinar Stueflotten med 45 arter, mens i 

hele Viken var det Tore Vang fra Østfold som vant med 83 arter. 

11.2 Hagefugltellingen 30.-31. januar 2021 

Hagefugltellingen ble gjennomført på tradisjonelt vis den siste helga i januar. Det var ikke lagt opp 

til noen spesiell aktivitet rundt årets Hagefugltelling ut over en generell oppfordring om å delta fra 

NOF sentralt og tilsvarende på vår egen FB-side. 429 hager i Buskerud (minus Røyken og Hurum, 

pluss Svelvik) deltok i årets telling. Det er 31 flere hager enn i 2020. Det ble registrert 23.717 

individer som er 15 % flere enn i 2020. Kjøttmeis, blåmeis, skjære, spettmeis og pilfink var de 

vanligste artene på foringsplassene i Viken i 2021 som i 2020. 

11.3 Fuglenes Dag 30. mai 2021 

NOF avd. Buskerud inviterte til ny lokalitetskonkurranse i anledning «Fuglenes Dag» 30. mai. Som 

de to foregående årene endte også årets lokalitetskonkurranse opp som en ren tårnkonkurranse 

mellom Fiskumvannet og Linnesstranda, der Linnesstranda med 6 deltagere vant med 54 arter mot 

Fiskumvannet med 4 deltagere og 53 arter.  

11.4 EuroBirdwatch lokalitetskonkurranse 3. oktober 2021 

Steinar Stueflotten og Jens Erik Nygård stod for den tradisjonelle lokalitetskonkurransen som 

tidligere år. Årets konkurranse ble arrangert søndag 3. oktober mellom kl. 09 og 12. I år var vi 

maksimalt uheldig med været på konkurransedagen. Det både blåste og regnet kraftig de tre timene 

konkurransen varte, så observasjonsforholdene var periodevis svært vanskelige. Heller ikke fuglene 

likte disse forholdene, så resultatet ble det dårligste vi har hatt i denne lokalitetskonkurransen i løpet 

av 15 år. Vinneren ble som året før, Sætrepollen i Hurum med 31 arter foran Fiskumvannet, Øvre 

Eiker med 26 arter. Normalt ligger vinnerresultatet på 45-50 arter. 

1. Sætrepollen 31 arter  384 ind.       1 deltager 

2. Fiskumvannet  26 arter  512 ind.       5 deltagere 

3. Linnesstranda 22 arter  213 ind.       2 deltagere 

4. Eikredammen 15 arter  109 ind.       4 deltagere 

5. Grunnane     15 arter  108 ind.       2 deltagere 

Deltagelsen i EBW21 ble derfor den dårligste på flere år med 5 lokaliteter og 14 deltagere. To 

lokaliteter avstod pga. været. Totalt ble det registrert 52 arter og 1326 individer som er det laveste 

vi har hatt på ti år. Normalt ligger totalen på 70-80 arter og 2500-4000 individer. De tre mest 

tallrike artene var: stokkand 280 ind., ringdue 208 ind. og kråke 99 ind. Av mer sjeldne arter som 

ble observert under lokalitetskonkurransen, kan følgende nevnes: dvergdykker i Sætrepollen, 

dvergdykker og varsler på Fiskumvannet, storlom og vintererle på Eikredammen. 

11.5 Årets fugl 2021 - gulspurv 

NOF valgte gulspurv til «Årets fugl» i 2021. NOF avd. 

Buskerud oppfordret medlemmene sine til å kartlegge 

arten i 2021, og rapportere sine funn på Artsobservasjoner. 

Det ble registrert totalt 880 observasjoner av gulspurv i 

nye Buskerud, se kartet til høyre. Dette var 28 % flere 

observasjoner enn i 2020, så fokus på arten ga resultater. 

Store flokker på over 100 ind. ble observert flere ganger i 

periodene januar-mars og november-desember, de fleste i 

Hole og Ringerike. Største enkeltflokk var 290 ind. ved 

Røyse skole 02.02.21. Det ble gjort mange observasjoner i 

hekketida i passende hekkebiotoper, men kun noen få 

konkrete hekkefunn ble registrert. 
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11.6. Månedens bilde og årets fuglebilde i Buskerud 

Et utvalg av fuglebilder som er tatt i Buskerud og publisert på Artsobservasjoner, blir hver måned 

lagt ut for avstemning på Facebook-gruppen «Fugler i Buskerud» av Jens Erik Nygård. De 12 

vinnerne av månedens bilde gjennomgår til slutt en egen avstemning der årets bilde blir kåret. 

Vinneren av årets bilde i 2021 ble Jostein Myre med et morsomt bilde fra Hol av en gjøk som sitter 

på en værhane, se forsidebildet på årsmeldingen. Premien for årets bilde er et gavekort på 600 kr fra 

Natur og Fritid.  

12. Prosjekter 

12.1 Vintertelling av vannfugl i nedre deler av Drammensvassdraget 

Den årlige overvåkningen av overvintrende vannfugl i nedre deler av Drammensvassdraget ble 

gjennomført 08.-09.01.21. Resultatene fra tellingene er ikke publisert ennå, men prosjektleder Bjørn 

Harald Larsen har gitt følgende sammendrag: Vinteren var usedvanlig mild fram til tellingen, noe 

som bla. førte til at mye av Steinsfjorden var isfri under tellingene. Dette ga seg utslag i at en langt 

større andel av vannfuglene ble registrert i Steinsfjorden og Tyrifjorden i forhold til i Drammens-

elva i år. Vanligvis ligger majoriteten av vannfugl i Drammenselva i januar. Det ble registrert 

normale antall av sangsvane, knoppsvane og kvinand, mens stokkand og toppand hadde et godt år. 

Uvanlig mange sothøner og toppdykkere overvintret. Av mer spesielle arter kan følgende nevnes: 

islom, lomvi og horndykker i Tyrifjorden og bergand i Steinsfjorden (Hole).  

12.2 Januartelling av sangsvaner i Hallingdal 

Årets sangsvanetelling i Hallingdal ble gjennomført 17.-18.01.21 (halldalfugl.blogspot.com). Det 

ble totalt registrert 151 sangsvaner som er 9 ind. færre enn i januar 2020. Ungfuglandelen var på 

21,2 % jamført 17,4 % i gjennomsnitt for perioden 2014-2021. 

12.3 Vipeprosjekter  

Vipeprosjektet i nedre del av Lier, som er et samarbeidsprosjekt mellom Lier kommune, grunneiere 

og NOF Drammen og omegn lokallag, ble videreført i 2021. J.E. Nygård og H.P. Rømme fra lokal-

laget merket 19 reir denne våren som er langt flere enn i 2020. 24-30 unger ble observert, men 

uvisst hvor mange av disse som kom på vingene. Resultatene i 2021 var i sum mer positivt enn 

foregående år, spesielt på delområde Huseby. På Hegstad i Øvre Eiker ble det ikke merket noen reir 

i 2021 da vipene la seg på reir først i månedsskiftet april/mai etter at en tidlig våronn var gjennom-

ført. 5 par hekket på jordene nord for jernbana og 2 par på Hegstad beitemark. Minst to kull med 

4+2 unger ble observert, men høyt gras gjorde det umulig å se om flere par hadde unger. Totalt var 

dette likevel et bra år for vipa jamført seiere år. Det ble i 2021 også tatt et initiativ til å komme i 

gang med lignende prosjekter i Hole og Ringerike. 

12.4 Åkerrikse-prosjektet  

Åkerrikseprosjektet styres i Buskerud av fylkeskoordinator Steinar Stueflotten. Det ble ikke 

observert en eneste åkerrikse i Buskerud sommeren 2021. Vi må helt tilbake til 2010 for å finne et 

tilsvarende dårlig år. 

12.5 Fiskeørn-prosjekt i Buskerud, Sande og Svelvik 2021 

Det ble våren 2021 tatt et initiativ til å få kartlagt bestandssituasjonen for fiskeørna i det 
tidligere prosjektområdet til fiskeørnprosjektene i 2016 og 2007-2011, dvs. i tidligere 
Buskerud fylke, samt tidligere Sande og Svelvik kommuner. Oppslutningen ble god på tross av 
at det ikke ble gitt økonomisk støtte til prosjektet denne gangen. Totalt 23 personer bidro 
med opplysninger. Det ble påvist 30 reir i bruk i prosjektområdet, det samme som i 2016. Av 
de 30 reirene som var i bruk i 2016, var bare 16 reir (53 %) fortsatt i bruk i 2021. Over-
raskende mange reir hadde gått ut av bruk i løpet av 5-års perioden. Resultatene viste 
tydelige regionale forskjeller i bestandsutviklingen. Mens antall reir i bruk hadde gått ned 
med ca. 20 % i den nordlige delen av prosjektområdet, hadde det økt noe i den sørlige delen. 
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Det ble registrert 22 vellykkede hekkinger med minst 38 unger, noe som må ansees som 
normal hekkesuksess for arten. 

12.6 TOV-E  

I det nasjonale overvåkingsprosjektet for terrestriske hekkefugler TOV-E ble 15 av 20 ruter i 

Buskerud taksert i 2021, 3 mer enn i 2020. 12 personer deltok dette året. 

13. Høringssaker 2021 

I 2021 mottok vi til sammen 54 høringer fra offentlige myndigheter og private utbyggere, direkte 

eller via FNF. Vi har besvart 19 av disse. Dette er 11 flere enn i 2020. De resterende ikke besvarte 

høringene ble ansett å ikke berøre naturverdier av betydning for fuglelivet. Det er primært natur-

vernkontakt Marius von Glahn som besvarer slike høringssaker med støtte fra Steinar Stueflotten og 

Rolf E. Andersen.  

I løpet av 2021 er flere av høringssvarene våre blitt lagt ut på FB-siden vår og på hjemmesiden 

nofbuskerud.net. Mange ble nok overrasket over omfanget av arbeidet som foreningen legger ned 

på dette området. 

 Besvarte høringer Fra Levert Ansvarlig 
1 Vedr. 19-00716-47 - Høyring og 

offentleg ettersyn - detaljregulering 
for Kjelhovda 

Hemsedal 
kommune 

25.01.21 MVG, oppfølgingsbrev 
med krav om bedre 
kunnskapsgrunnlag 
sendt 22.11.21 

2 Varsel om oppstart av arbeid med 
detaljregulering for Kingesnålen, 
Jevnaker 

Areal+ AS 28.01.21 MVG 

3 Handlingsprogram for samferdsel 
2022-2025 i Viken 

Viken 
fylkeskommune 

20.02.21 NOF avd. Bu støtter 
innspillet fra FNF. 

4 Forslag til planprogram – kommune-
planens samfunnsdel 2022-2035 

Sigdal 
kommune 

07.03.21 MVG 

5 Høring av Regionale planer for 
vannforvaltning i Innlandet og Viken 

Viken 
fylkeskommune 

06.04.21 Innspill gitt til FNF 
basert på vårt 
høringssvar fra 2019.  

6 Varsel om oppstart av planarbeid – 
Eikrestøllie 

Asplan Viak 14.04.21 Hyttefelt (7 tomter) 
MVG 

7 Lokalt viktige naturområder i Asker 
kommune 

Asker 
kommune/ 
M.W.Dees 

20.04.21 Viktige fuglelokaliteter i 
Asker utarbeidet av SST 
i samarbeid med NOF 
AB lokallag. 

8 Kommunedelplan for klima og miljø i 
Hole kommune. Varsel om oppstart 
og høring av planprogram 

Hole kommune 26.04.21 MVG 

9 Høring av planforslag – Høringsfrist 
14. mai 2021 Kommuneplan 
Kongsberg kommune. 
Kommuneplanens arealdel. 

Kongsberg 
kommune 

27.04.21 MVG 
NOF Bu støttet også FNFs 
høringssvar. 

10 Planprogram for ny anleggsplan 
2022 -2025 

Lier kommune 02.05.21 Tilrettelegging for 
parkering på 
Linnestranda, innspill 
ved SST & JEN 

11 Killingdalen nord, Nordre Vegglifjell, 
Rollag kommune 

Rollag 
kommune 

18.05.21 Høringssvar sendt av 
FNF Buskerud. Aktivt 
støttet av NOF Bu. 

12 Regionale vannforvaltningsplaner for 
Innlandet og Viken, Vestfold og 
Telemark vannregion 

Viken 
fylkeskommune 

26.05.21 Vi har gitt aktiv støtte til 
FNFs høringssvar (MVG) 
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 Besvarte høringer Fra Levert Ansvarlig 
13 Varsel om oppstart av planarbeid  

Riksveg 52 Eikredammen-Ulsåk 
Statens 
vegvesen 

02.07.21 Ikke formelt høringssvar, 
men SST og B.Fjeldheim 
har gitt Frode N. Bye opp-
lysninger om rovfugl-
lokaliteter langs traseen. 

14 Oppstartsvarsel - detaljplan 
Trytetjern vest Trøsteheim, Flå 
kommune 

Arkitekthagen 09.08.21 MVG 
Ivaretakelse av myr og 
bevaring av kantsoner 
påpekt i høringssvaret. 

15 Kommuneplanens samfunnsdel 
2021-2030 

Ringerike 
kommune 

09.08.21 MVG 

16 Offentlig ettersyn av forslag til 
kommuneplan for Øvre Eiker 2021-
2033 

Øvre Eiker 
kommune 

31.08.21 MVG / Kritisk til båt-
brygge i Fiskumlia, og 
nytt boligfelt på 
Ormåsen. Flere positive 
tilbakemeldinger gitt. 

17 Kommuneplanens arealdel til Nore 
og Uvdal kommune 

Nore og Uvdal 
kommune 

07.11.21 NOF Bu gir sin støtte til 
FNFs høringssvar. 

18 Revisjon av prinsipprogram for 
BirdLife Norge 

BirdLife Norge 10.12.21 SST etter diskusjon i 
styremøte. 

19 Forslag om ny skipsled vest av Håøya 
Sprenge deler av jeteen. 

Kystverket 13.12.21 BirdLife Bu gir sin støtte 
til FNFs høringssvar. 

14. Diverse aktiviteter 2021 

14.1 Oppfølging av feilregistrerte løvmeis i Hagefugltellingen i øvre deler av Buskerud 

Artsparet løvmeis/granmeis byr på mange utfordringer når det gjelder riktig artsbestemmelse. 

Løvmeis er en svært sjelden art i øvre deler av Buskerud, men blir likevel ofte registrert der under 

Hagefugltellingene siste helga i januar. Torgrim Breiehagen har fulgt opp og fått rettet flere slike 

feilregistreringer fra januar 2021. 

14.2 Tømmerkjøring i Storøysundet-Sælabonn naturreservat i februar 2021 

11.02.21 varslet Marius von Glahn SNO om ulovlig motorferdsel i Svensrudvika som er en del av 

Storøysundet-Sælabonn naturreservat (transport av tømmer med traktor over isen innenfor 

naturreservatet). Statsforvalteren ba i brev av 10.03.21 Miljødirektoratet om å vurdere et 

overtredelsesgebyr i saken. 

14.3 Tilrådning om ferdselsforbud ved hekkelokalitet for fiskeørn i Kongsberg 

Det har vært mye forstyrrelser ved et fiskeørnreir i Kongsberg kommune, noe som har 
resultert i mislykket hekking her flere år. Fylkesmannen i Buskerud har satt opp et infoskilt 
som oppfordrer folk til å vise hensyn til hekkende fiskeørn, men dette skiltet har vist seg å ha 
liten effekt på folks oppførsel i turområdet. NOF avd. Buskerud i samarbeid med Naturvern-
forbundet i Buskerud sendte derfor en tilrådning til Kongsberg kommune 27.02.21 med kopi 
til SNO og Statsforvalteren i Oslo og Viken med oppfordring om å etablere en hensynssone 
rundt fiskeørnreiret med ferdselsforbud i hekketiden 01.04.-15.08. Vi nådde ikke fram med 
oppfordringen da Miljødirektoratet ikke ønsker slike restriksjoner i verneområder. Et 
ferdselsforbud vil kreve endring i verneforskriften. 

14.4 Grøfterensking i Grunnane naturreservat 

01.03.21 meldt vi fra til Statsforvalteren om nylig utført rensking av flere dreneringsgrøfter fra 

jordbruksområdene i vest og gjennom Grunnane naturreservat nær fugletårnet. Vedlikeholds-

arbeidet viste seg å være tillatt i henhold til vernebestemmelsene, men det ble ikke varslet til SNO, 

kommunen eller Statsforvalteren slik forvaltningsplanen tilsier.  
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14.5 Teams-møte om rovfugl 12. mars  

Steinar Stueflotten deltok på et Teams-møte om rovfugl arrangert av Knut Evensen hos Stats-

forvalteren i Oslo og Viken 12.03.21. Fokus var spesielt på hønsehauk. Steinar orienterte om NOF 

avd. Buskerud sitt arbeid med rovfugl. 

14.6 Miletjern i Mjøndalen  

Vi har i 2021 tatt opp flere saker med miljørådgiveren i Drammen kommune som gjelder Miletjern: 

anlegg av en ny grusvei fra Plantasjen på Orkidehøgda, forsøpling langs deler av turstien, dumping 

av snø i Hagatjernbekken, og behov for informasjonstavle ved Miletjern. Drammen kommune 

ønsker å jobbe mer med Miletjern i tida framover og skal se nærmere på både skjøtselsplan for 

vegetasjon og vannforvaltningsplan for Miletjern. Forslaget om informasjonsskilt er brakt videre. 

14.7 Digitalt møte om de beste fuglelokalitetene i Viken 

NOF avd. Oslo og Akershus arrangerte 27.04.21 et digitalt møte på Zoom med presentasjon av de 

beste fuglelokalitetene i Viken. Steinar Stueflotten presenterte et utvalg lokaliteter i Buskerud, 

Håkan Billing tilsvarende i Oslo og Akershus og Øivind Lågbu i Østfold. Vellykket møte med 

mange deltagere. 

14.8 Fjerning av vierkratt i Framdalsvika i Steinsfjorden 

Marius von Glahn gjorde 21.05.21 Ringerike kommune oppmerksom på at vierkrattet innerst i 

Framdalsvika i Steinsfjorden var blitt fjernet. Vegetasjonsbeltet som er fjernet har funksjonell 

tilknytning til Steinsfjorden biotopvernområde. Kommunen har ikke svart på varselet.  

14.9 Fjerning av reir og egg fra måker på området til Ringerike fengsel 

Vi fikk et tips fra Naturvernforbundet via Martin Eggen i NOF om at Statsforvalteren hadde gitt 

tillatelse til fjerning av reir og egg fra måker på området til Ringerike fengsel på Tyristrand. 

Begrunnelsen var at måkene utløser alarmen og er til sjenanse med støy. De ansatte skal ha fjernet 

350 egg ifølge Ringerikes blad primo juni 2021. Målet var å få måkene til å flytte et annet sted. 

Saken ble fulgt opp av Jenny Rolness fra Dyrenes Rett. 

14.10 «Oppdrag fuglekasse» støtte til fuglekassesnekring 

Det ble søkt om midler til et nytt fuglekasseprosjekt sammen med Ringerike og Hole hagelag. Pga. 

koronasituasjonen måtte fuglekassesnekringen utsettes til 2021. Arrangementet ble gjennomført av 

Marius von Glahn i fengselshagen i Hønefoss sentrum på Fuglenes dag 29. mai 2021. I desember 

fikk Marius von Glahn innvilget en ny søknad om aktivitetstilskudd til Oppdrag fuglekasse i 2022. 

14.11 Taksvalekoloni på fabrikkbygning hos NORGIPS i Drammen 

04.06.21 fikk vi en henvendelse fra KHMS-leder Frank Gulliksen hos NORGIPS i Drammen om 

taksvaler som hekket i en innebygget transportbane på fabrikken. De skulle renovere dette anlegget 

i løpet av sommeren og ba om råd til hvordan den best kunne ivareta taksvalene som hekket der. 

Steinar Stueflotten besøkte fabrikken samme dag og ga gode råd om hvordan renoveringsarbeidet 

kunne gjennomføres uten å ødelegge for hekkingen. Bedriften er ISO 14000 miljøsertifisert. 

14.12 Vandrefalk og klatreaktiviteter  

NOF avd. Buskerud ved Steinar Stueflotten har sammen med Tore Gunnarsen også i 2021 besvart 

spørsmål om hekkende vandrefalk i populære klatrevegger i nedre deler av Buskerud. Drammen 

klatreklubb har lagt ut informasjon til sine medlemmer om å unngå klatring i disse veggene i 

perioden 1.3.-1.8. På tross av dette er det likevel noen som tar seg til rette og klatrer i hekketida. I 

ett tilfelle ble politiet tilkalt for å stoppe en klatring i Lier. 

14.13 Ulovlig kantsonehogst i grøntområde på Herstrøm, Solbergmoen.  

Sommeren 2021 oppdaget Anne Sørensen, tidligere leder av NOF avd. Buskerud, at det var foretatt 

ulovlig kantsonehogst i Bukta ved utgjøringen fra Herstrøm næringspark til Fv.283 på Solbergmoen. 



12 
 

Det ble sent inn en klage på tiltaket til Statsforvalteren for brudd på Lov om vassdrag og grunnvann 

§ 11, Lov om forvaltning av naturens mangfold §§ 4 og 6, Plan- og bygningsloven § 1 og § 1-8. 

14.14 Inngrep i kantvegetasjon Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat  

Marius von Glahn oppdaget 01.09.21 at det var fjernet et mindre parti med kantvegetasjon langs 

kanalen der Synneren løper ut i Storelva. Siden inngrepet er gjort innenfor grensa til naturreservatet, 

ble Statsforvalteren tipset om inngrepet. Statsforvalteren meldte tilbake at det var gitt tillatelse til 

rydding av kantvegetasjon langs dyrka mark her i 2017. Tillatelsen gjaldt fram til ny verneforskrift 

ble vedtatt i 2020. Siden det var vanskelig å fastslå om det aktuelle inngrepet var gjort før eller etter 

denne fristen, ble det ansett som greit. 

14.15 Nytt hærverk på fugletårnet på Grunnane ved Svelvik 

Den 25. oktober ble det oppdaget et nytt hærverk på fugletårnet på Grunnane ved Svelvik. Denne 

gangen var det rekkverket på trappeoppgangen opp til tårnet som var ødelagt. I tillegg var bordplata 

på rasteplassen under tårnet ødelagt. Hærverket ble meldt til Drammen kommune og SNO. Også 

denne gangen ble skadene raskt reparert. 

14.16 Rovfuglseminar Viken 02.11.21 

Statsforvalteren i Oslo og Viken arrangerte et rovfuglseminar på Sundvollen hotell 02.11.21. Tema 

var kartlegging, datahåndtering og forvaltning av rovfugl i Viken. Fra BirdLife Buskerud deltok 

Steinar Stueflotten. Også fire andre personer fra fuglemiljøet i Buskerud var til stede. 

14.17 IBA-aktiviteter i 2021 

Våre IBA-voltere nevnt under pkt. 2, overvåker årlig statusen for Tyrifjorden IBA-område og 

rapporterer trusler og andre endringer i naturverdiene til SNO og Statsforvalteren. I 2021 ble det 

registrert 44 saker, derav flere brudd/mulige brudd på vernebestemmelsene. De viktigste var: 1) 

Ulovlig tømmerkjøring i Storøysundet-Sælabonn naturreservat februar 2021 (ref. pkt. 14.2), 2) En 

korridor ble hogd i kantsonen i Nordre Tyrifjorden og Storelva NR i april 2021 (Busundevja). SNO 

anbefalte å anmelde forholdet, 3) Rådgivning med Statsforvalteren ift. planlagte droneopptak i 

Steinsfjorden og Steinsvika og skjøtselstiltak på holmene Gåsa og Bøtet øst i Steinsfjorden. 

14.18 Disponering av oppsparte midler  

BirdLife Norge avd. Buskerud har ved utgangen av 2021 en egenkapital på over 160.000 kr. Styret 

har hatt en grundig diskusjon om hvordan vi kan bruke noen av disse midlene til beste for fugle-

vernet og aktiviteter til glede for medlemmene. Støtte til bygging av fugletårn og gårdsdammer, 

restaurering av våtmark og arrangementer for medlemmene er noen av foreslåtte aktiviteter som vil 

bli fulgt opp. 

15. Bokverket «Fuglelivet i Øvre Eiker»  

Boka «Fuglelivet i Øvre Eiker» ble utgitt i 2009 av NOF Øvre Eiker lokallag i samarbeid med NOF 

avd. Buskerud og Naturvernforbundet i Buskerud på Forlaget Tom & Tom med Steinar Stueflotten 

som redaktør. Salget av boka har gitt organisasjonene et godt økonomisk overskudd. 

Steinar Stueflotten, på vegne av Norsk Ornitologisk Forening Øvre Eiker lokallag, produserte i 

2021 10-års rapporten «Fugler i Øvre Eiker 2009-2019». Opplaget var på 150 eks. Heftet var på 

152 sider i A4 format. Dette ble distribuert gratis til foreningens medlemmer og de som hadde 

bidratt med fotografier. Noen eks ble også gitt til kommunen. Rapporten er publisert på BirdLife 

Buskeruds hjemmeside: https://www.birdlife.no/innhold/bilder/2021/06/06/8007/rapport.pdf. 
 

Kostnader ved trykking hos Allkopi i Drammen var kr 23 097,44 som ble dekket av midler fra 

fondet. Sum tilgjengelige midler for bokfondet 31.12.21 var kr 199 953. 

 

Disponeringen ble gjort i samsvar med vedtekter for bruk av midlene vedtatt av styringsgruppa 

27.03.15. 

https://www.birdlife.no/innhold/bilder/2021/06/06/8007/rapport.pdf
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16. Regnskap 2021 
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17. Budsjett 2022 

 
Forslag til budsjett for BirdLife Norge avd. Buskerud 2022 

 
 

 

Linje Tekst Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter

1 BL kontingent utbetalt fra BL, 

BL/NOF Bu (2021: 50% av 37000)

18 500,00 17 715,00 

2 Andel av kontingent avsettes for utbet. 

Øvre Eiker lokallag (2021: 35% av kr 37000)

12 950,00 12 950,00 12 400,50 12 400,50 

3 Andel av  kontingent, avsettes for utbet. 

Drammen og Omegn (2021: 15% av 37000)

5 550,00 5 550,00 5 314,50 5 314,50 

4 Momskompensasjon + Norsk Tipping 1 500,00 1 544,62 

5 Renter, Skue Sparebank 0,00 0,00 

6 Møtelokaler, rekvisita, årsrapport 2 500,00 2 225,00 

7 Årets bilde, gavekort 600,00 500,00 

8 Servering ifm årsmøtet og styremøter 1 500,00 0,00 

9 Gebyrer 20,00 12,00 

10 Årsmøte BirdLife Norge, egenandel 2 delt. 5 000,00 2 500,00 

11 Reiseutg., kjøregodtgj. iht skattefri sats 2 000,00 0,00 

12 Støtte til prosjekter/miljøvern 5 000,00 0,00 

13 Dataverktøy Buskskvetten (590 kr x 10) 5 900,00 0,00 

14 NOFBuskerud.net årsavgift 700,00 661,25 

15 Total: 38 500,00 41 720,00 36 974,62 23 613,25 

Kommentarer: 

Linje 13 Dataverktøy: Har tidligere vært 

tilgjengeliggjort uten kost. Fra 1.mars 2022 må 

lisens betales. Gjelder Adobe Creative Cloud.

Linje 5 Renger: Rente på konto er pt 0%. Med  

innskudd ca kr 180 000 vil en renteøkning kunne gi 

noe inntekter i 2022.

Realisert 2021 (kr)Budsjett 2022 (kr)



 


